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ชวงเวลาเดินทาง

วันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส

21.30 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 4 Row D
สายการบินไทย พบเจาหนาที่อาํ นวยความสะดวก ติดปายชื่อทีก่ ระเปากอนออกเดินทาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
00.30 น.
07.40 น.

บรัสเซลส – แอนเวิรป (เบลเยี่ยม) – กรุงเฮก – อัมสเตอรดัมส (เนเธอรแลนด)

ออกเดินทางสู บรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934
เดินทางถึง สนามบินบรัสเซล ประเทศเบลเยีย่ ม หลังนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมรวมยุโรปอีกทัง้ เปนที่ตั้ง
ขององคกรสําคัญมากมายหลายองคกร ชมนครหลวงที่งดงามแหงหนึง่ ใน
ยุโรป ชมอาคารบานเรือนในยุคเกาสถาปตยกรรมผสมระหวางแบบกอธิค
และนีโอกอธิค พรอมทั้งเดินเลนบริเวณ กรองดปลาซ หรือจัตุรสั กลางเมือง
บรัสเซลส ที่ไดรับการยกยองวาเปนจัตุรัสที่สวยงาม และมีเสนหท ี่สุดแหง
หนึ่งในยุโรป อาคารบานเรือนบริเวณนี้กอสรางดวยสถาปตยกรรมบารอกที่
งามสงาและอาคารที่เดนที่สุดคือ ศาลาวาการเมือง ซึ่งเปนอาคารที่ใหญที่สุดในกรองดปลาซและเพิ่งผานการบูรณะ
ใหสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะเปนลานกวางลอมรอบทั้งสี่ดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลว นมีลวดลายปูน
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เที่ยง

ค่ํา

วิจิตรแตมทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมือง พิพธิ ภัณฑประจําเมือง อาคารของสมาคม
อาชีพตาง เปนตน ซึ่งจะมีจุดเดนตรงที่บนจั่วหรือเหนือประตูจะเปนลัญ
ลักษณเฉพาะของตัวเอง และ ถายภาพคูกับ แมนาคินพิส อนุสาวรียหนู
นอยยืนฉี่สัญลักษณของกรุงบรัสเซลส ลักษณะเปนน้ําพุเล็กๆ มีรูปหลอ
ทองแดงและเปนลักษณะรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเปนจุดเดนในยานจัตุรัส
กรองดปลาซที่ซึ่งมีผูคนเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหสรางความ
สนใจใหกับนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยเปนประติมากรรมที่มมี าตั้งแตป
1987 เปนผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จะมีลักษณะเปนน้ําพุแบบโมเดิรนรูปปนเด็กหญิงกําลัง
นั่งฉี่อยางมีความสุข ความสูงประมาณครึ่งเมตร แตเจนเนเคพิส ไมไดมตี ํานานพิสดารอันใด ศิลปนแคทําขึ้นมา
ลอเลียนเมนเนเกน พิส (Manneken Pis) เทานั้นเองเพื่อเรียกรองความเสมอภาคทางเพศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสูย านชอปปงทีฮ่ อทที่สุดของเบลเยี่ยมในกรุงบรัสเซลล
ตั้งอยูบนถนนสองสายที่มชี ื่อเสียงในเรื่องของการเปนศูนยรวมของราน
ขายสินคาของเหลาบรรดาไฮโซจากทั่วโลก ซึง่ คือ Boulevard de
Waterloo และ Avenue Louise โดยที่ Boulevard de Waterloo เปน
ยานการคาที่ทันสมัยที่สุดและเปนแหลงชอปปงยอดนิยมของเมืองขณะที่
Avenue Louise เปนถนนที่เกาแกที่สุดสายหนึ่ง ซึง่ ถนนทั้งสองสายนี้
เรียกไดวาเปนจุดจําหนายสินคาแบรนเนมนานาชนิดที่ทันสมัย มากที่สุดแหงหนึง่ ของโลก อิสระทานชอปปง
สินคาแบรนเนมชื่อดังอาทิเชน Gucci, Hermes, Louis Vuitton CHANEL เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พักโรงแรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เชา
เที่ยง
บาย
ค่ํา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิสระทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือชอปปงบริเวณ Boulevard de Waterloo
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองบูม (Boom)
อิสระทานสนุกเพลิดเพลินไปกับงาน Tomorrow Land
อิสระทานรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พักโรงแรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
เชา
เที่ยง
บาย
ค่ํา

บรัสเซลส – บูม – Tomorrow Land

บรัสเซลส – บูม – Tomorrow Land

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิสระทานพักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองบูม (Boom)
อิสระทานสนุกเพลิดเพลินไปกับงาน Tomorrow Land
อิสระทานรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พักโรงแรม
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
เชา

บรัสเซลส – บูม – Tomorrow Land

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิสระทานพักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองบูม (Boom)
อิสระทานสนุกเพลิดเพลินไปกับงาน Tomorrow Land
อิสระทานรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เที่ยง
บาย
ค่ํา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เชา

บรัสเซลส – แอนเวิรป (เบลเยี่ยม) – เกนต – บรัสเซลส

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสุ เมืองแอนตเวิรป (Antwerp) เมืองที่มชี อื่ เสียงในเรื่องของตํานานยักษ ดรูโอน อันติโกน
(Druoon Antigoon) ที่อาศัยบริเวณแมน้ําสเกลท (Scheldt River) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทิรนสเกลต
(Western Scheldt)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) เมืองที่มขี นาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปู
หินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรองนครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซงึ่
แปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะที่ตงั้ ของเมืองอยูบริเวณที่แมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบ
กับแมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายนี้เปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและ
ยังคงตอเนื่องจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับ ปราสาททานเคานต (Castle of the Counts) ปอมปราสาท
ในยุคกลาง ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทา
ในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบ และสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก ชมหอระฆังประจํา
เมืองที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟา ที่ดานลางนั้น เปน Cloth Hall ที่มีมาตั้งแต
ทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปน UNESCO World Heritage Site
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูบ รัสเซลส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พักโรงแรม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
เชา
13.30 น.

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู สนามบินบรัสเซลส
ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 935

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
05.35 น.

บรัสเซลส – สนามบิน

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
************************
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อัตราคาบริการ : ตอทาน (บาท)
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

15 ทาน
135,000
24,000

หมายเหตุ
อัต ราดัง กล าวอาจมีก ารเปลี่ย นแปลง ขึ้ นอยูกั บการยืน ยั นของตั๋ว เครื่อ งบิ น กรณี คา น้ํา มัน และ
ประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทาง
โรงแรม และอัตราดังกลาวตองมีผูเดินทางอยางนอย 15 ทาน
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาวีซาประเทศเชงเกนสําหรับนักทองเที่ยว
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน
สําหรับการจองทัวรในสวนที่เหลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 20 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็
ตามเชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็
ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรอง
เงินหรือบริการสวนที่ขาดไปได
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การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 60 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 31 – 45 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 80,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาฝรั่งเศส ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมือดวยตัวเองเทานั้น พรอมทัง้
ตรวจสอบประวัตกิ ารเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทาง
บริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจาก
บริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงรายการราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน หรือการประทวง ฯลฯ แตบริษทั ฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ
การจราจร การเปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหาม
นําเขาประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

5
773/65-66 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.+66(0)2 691-7100 แฟกซ.+66(0)2 275-6342
773/65-66 PRACHARASBAMPHEN ROAD.,SAMSANENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 TEL.+66(0)2 691-7100 FAX.+66(0)2 275-6342
E-Mail:info@worldplanetinter.com , www.worldplanetinter.com

